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Badmintonclub BIOS
Opgericht 21 april 1959
Speelgelegenheid: Sportpark Duinwetering, Duinwetering 105, Tel. 071-3615493
Voorzitter:
Michael Weterings
071-3622288

Pr. Bernhardstraat 59 B, 2202 LG Noordwijk
mwmweterings@hotmail.com

Secretaris:
Kees Swaagman
071-3619113

Tolhoren 55, 2201 VK Noordwijk
swaagman@hetnet.nl

Penningmeester a.i.:
Nico de Mooij
06-19403450

Heerenweg 32, 2232 CM Rijnsburg
ndemooij@ziggo.nl

Wedstrijdsecretariaat:
Anneke Slats
071-3610292

Strandloper 10, 2201 XZ Noordwijk
a-slats@hotmail.com

Technische commissie:
Petra Witteman
0252-518131

Veenenburgerlaan 110, 2182 DC Hillegom
petra@witteman.be

Jeugdcommissie:
Ingrid Strien
071-3611757

Duinkant 41, 2203 NN Noordwijk
iestrien@gmail.com

Recreantencommissie:
Ingrid Strien
Redactie:
Ron Koeman
071-3611757

Duinkant 41, 2203 NN Noordwijk
r.koeman@casema.nl

Afmelden: uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat voor 1 juli
Afmelden voor de training bij Petra. Voor de jeugdtraining bij Ingrid
Website club: http://www.bcbios.nl
Website bond: http://zuidwest.badminton.nl
Uitslagen en standen: http://badmintonnederland.toernooi.nl

Pagina 2

Van de redactie
En hier is dan weer het Kerst-nummer van het clubblad.
Hierin weer veel verslagen van het eerste team.
Natuurlijk is er ook ruimte voor de verslagen van het tweede team, maar dan
moet er wel kopij aangeleverd worden…
De feestdagen staan weer voor de deur, dat betekent dat er weer een aantal
speeldagen uitvallen, zoals dinsdag 25 december en dinsdag 1 januari.
Bovendien is er op 28 december geen vrijspelen voor de jeugd en hebben we de
zaal dus pas vanaf 20:30.
Daarentegen is er op vrijdag 4 januari weer het nieuwjaarsfeest.
Maar vergeet vooral niet om op 11 januari potentiële leden mee te nemen naar
de ‘Open dag’, zodat de club verder groeit.
En op 15, 16 en 17 februari 2019 is het New-Age-Toernooi in Hillegom.
Fijne Feestdagen

Ron

T.C. + Bestuursvergadering: donderdag 4 februari 2019 om 20:00 bij Nico
Kopijsluitingsdatum: zaterdag 23 februari
Het bestuur wil graag van alle leden een actueel emailadres hebben.
Geef deze door aan de secretaris via de mail: swaagman@hetnet.nl
Speeltijden voor de jeugd:

Dinsdag van 19.00 uur tot 20.30 uur
Vrijdag van 19.30 uur tot 20.30 uur

Speeltijden voor de senioren:

Dinsdag van 20.30 uur tot 22.30 uur
Vrijdag van 19.30 uur tot 22.30 uur
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Ook adverteren in dit blad, dat kan. Kosten:
Hele pagina: €150,00
Halve pagina: €80,00
Kwart pagina: €45,00
Tarief per badmintonseizoen (augustus-juli, 6 nummers)
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Vanuit de technische commissie.
Hallo allemaal,
Het einde van het jaar nadert en we kijken terug op een seizoen gestart met een nieuwe trainer. Siegfried Telussa.
Veel inzet van alle badmintonners, zowel recreanten als competitiespelers trainen mee. Daarnaast een baan waar altijd wel een groepje
staat te spelen, die voor het spelletje gaan en trainen niet meer willen.
Kortom de dinsdagavond is goed bezet.
Op de vrijdag spelen 2 teams om de week thuis, daarnaast is er alle
gelegenheid om vrij te spelen.
Team 1 staat bovenaan samen met Hillegom. Dit jaar is de indeling
veranderd en komen we uit tegen Noord-Holland en Zuid-Holland.
In Noord-Holland zijn van oudsher minder klassen en zodoende is het
niveau niet vergelijkbaar met Zuid Holland. Dit is jammer, minder tegenstand voor ons en voor hun ook niet leuk, als je met 0-8 naar huis
gaat. De bond is benaderd over deze ongelijkheid in de divisies maar
ziet geen probleem en we denken dat dit een paar jaar kost voordat iedereen weer goed op zijn niveau is ingedeeld.
Team 1 strijdt samen met Hillegom om de 1e plek, zij hebben uit 4-4
gespeeld en de thuiswedstrijd moet nog komen.
Team 2 is een nieuw samengesteld team, met jonge aanwas erbij van
Noah en Roy. Het is leuk te zien hoe ze zich staande houden. En ja
Noah staat zijn enkel zelfs te winnen.
Op de vrijdagavond kunnen we meer
spelers gebruiken en op de dinsdagavond
zijn ze natuurlijk ook welkom.
(vervolg op de volgende pagina)
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Vervolg van de technische commissie
Op 11 januari is er een open avond, zeg het voort en neem gerust iemand
mee die het leuk vindt om een keer te badmintonnen.
Naast lid worden zijn er ook mogelijkheden met strippenkaarten.
In het voorjaar worden er geen dames- en herencompetitie gespeeld. Het
was moeilijk om teams samen te stellen. Nico speelt met Bacluvo mee.
Voor ons betekent dat we zelf wedstrijden kunnen creëren, omliggende
verenigingen vragen een vrijdagavond te komen spelen, ideeën zijn welkom.
Op 15-16-17 februari 2019 vindt het New Age Toernooi plaats te Hillegom. Het inschrijfformulier is bijgevoegd, het zou leuk zijn als we met
een aardig koppeltje meedoen aan het toernooi.
De jeugd is vanaf 10 jaar welkom. Mocht je een wanted zoeken voor een
wedstrijd laat dit dan snel aan Petra weten, dan kan zij een mail uitdoen
naar de andere verenigingen.
Lever je formulier zo snel mogelijk in, uiterlijke datum is 20 januari,
maar het is fijn als ik het eerder binnen heb.
Op vrijdagavond is het sportcafé open, na 22.00 kunnen we wat drinken
met elkaar. Peter van de Berg (van de volleybal) zal bardienst draaien als
Jos (van de voetbal) er niet is.
Op 4 januari houden we daar onze Nieuwjaar receptie vanaf 22.00 uur.
Op de vrijdagen in de kerstvakantie zijn we open vanaf 20.30 uur.
Voor nu iedereen goede Kerstdagen
en een Sportief 2019.
Groeten Petra Witteman
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Team 1 verslag 01: Wijk aan Zee 1 – BC BIOS 1
Zaterdag 15 september 10:00. Op weg ernaar toe ging de brug open op
de snelweg bij Velsen, file tot gevolg. We komen aan in een ‘oud’ strandplaatsje met Sporthal De Moriaan aan De Dorpsduinen, houten vloer en
neergezette kleedkamercabines, met mooi betegeld sanitair.
Er is 1 team en daar spelen we mee, de hal is verder leeg.
Herendubbel gewonnen door Ron en Ian.
Damesdubbel in drieën verloren door Anneke en Petra.
Team 1 van BC BIOS bestaat uit Ron, Ian, Nico, Anneke, Petra en Daniëlle erbij als ze kan. We spelen nu 6e divisie, vergelijkbaar met 2e, 3e klassen regio.
Anneke wint haar single12-21 en dat beginnend op de kant van de muur,
waar het zicht slecht is door licht/schaduw.
Ian wint 14-21. Goed gedaan, heeft veel water nodig.
Anneke plaatst goed, heerlijk
Petra speelt tegen een hele lange dame. Ze laat haar goed lopen en wint
de 1e set. In de 2e set komt de tegenstandster voor te staan. Petra aan de
‘slechte’ kant. Tegenstandster houdt Petra diep en het is voor Petra lastig
om terug te komen: 21-8 verloren. 3e set komt Petra voor met 11-6, speelt
goed afwisselend. Het wordt heel spannend 19-20, dan slaat de tegenstandster helemaal mis: 19-21!
Nico speelt tegen een 60+’er. Kwestie van plaatsen: 9-21. En ook de 2e
set is snel gespeeld: 10-21.
Nico en Petra hebben het makkelijk de 1e set tegen een mix die speelt als
een dubbel: 14-12.
Ron en Anneke hebben iets meer moeite 11-12. Gaat gelijk op. Na een
paar mooie ballen van Ron slaan ze een gat 13-17. Ze maken het spannend, maar winnen met 19-21.
Nico en Petra hebben ondertussen in 2 sets.
Bij Ron en Anneke is de 2e set spannend, gaan gelijk op. 14-14, 20-20, 2220 verloren, dus 3e set.
Ingrid heeft toestemming gegeven dat Ron zijn trainingsbroek uit mag
doen (volgens Ron). Gelukkig maar, want dat is echt nodig in de 3e set.
“Keurig balletje Anneke” roept Ron en ja, dat was het ook, strak langs het
lijntje. Na een paar foutjes 10-10, wat een pot. Nu weer naar de goede
kant. 11-12, 12-15. Ron speelt de tegenstander uit 14-17, 16-21.
Yes, 1e wedstrijd met 1-7 (uit) gewonnen.
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Team 1 verslag 02 : BC BIOS 1 – Meershuttle
Nieuwe tegenstanders, de helft is nog op zoek naar de hal. De weg is ook
nog opgebroken, dus wat later. Daniëlle speelt met ons mee, maar die is
ook wat later. Daarom eerst gesingeld.
Ian in drieën met verlenging verloren, voelde zich niet echt goed (maar
niet gespuugd).
Petra single in tweeën gewonnen, dit was ook wel wenselijk.
Anneke en Daniëlle gedubbeld, dit ging prima. Leuke rally’s en wonnen in
2 sets: 21-12, 21-11.
Nico gewonnen in 2 sets 21-16, 12-16.
Nu de herendubbel, gaat gelijk op, 1e set met 21-18 gewonnen, nu de 2e
set. 16-16, 18-18, 19-18, 20-19, 21-20, 21-21, 22-21, 23-21. Gefeliciteerd!
Daniëlle single gewonnen met 21-14, 21-11. Conditie genoeg.
Nu nog 2 mixen. Nico en Petra winnen met 21-9 en 21-13. De tegenstanders traden in overleg hoe te spelen.
De 1e mix van Ron en Anneke, spannende partij. 1e set verloren, 2e set 1714 voor 19-14, 20-14, 21-14 gewonnen, dus 3e set. Ze beginnen goed, 6-2
voor, 11-4 wissel, ga zo door, 17-10, 21-13.
7-1 gewonnen!!

Team 1 verslag 03: BC BIOS 1 – Duinwijck 13
Vrijdag 5 oktober. Een thuiswedstrijd, gezellig 2 teams thuis. Onze tegenstander komt uit Heemstede/Haarlem. Duinwijck, een jong team, bestaande uit 4 jonge spelers. De dames zijn zusjes denk ik, ze lijken erg op elkaar en hebben dezelfde achternaam. Ze waren op tijd en stonden al lekker in te slaan.
Daniëlle speelt met ons mee, ze kan pas later, dus moesten we de volgorde omgooien.
De herendubbel werd in 2 sets gewonnen: 21-16, 21-8. Ervaren BIOSspelers, dus 1e punt is binnen.
Petra ging de 1e single doen, ze werd alle kanten op gestuurd en was niet
goed genoeg 13-12 en 10-21 verloren.
Ian deed het in drieën, met een wc-ronde ertussen, waar de ballast die
hoog zat eruit kwam. De 3e set speelde hij beter dan de 1e en 2e bij elkaar.
Gewonnen met 21-17, 18-21 en 21-13.
Nico won makkelijk met 21-13 en 21-3. Net ziek geweest, maar niets van
te merken.
De damesdubbel van Anneke en Daniëlle tegen de zusjes was een leuke
partij en werd met 21-18, 18-21 21-13 gewonnen.
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Nu staat Daniëlle nog te singelen, het gaat gelijk op 15-15, ze verliest met
18-21. Het is een goede tegenstandster die blijft gaan en veel droppen. 2e
nipt met 20-22 verloren.
De 1e mix kan ook beginnen: Ron en Anneke tegen 2e heer en 1e dame
van Duinwijck. De tegenstanders dubbelen. Ron slaat lekker in het midden. 1e set 21-17 gewonnen. Even tempootje opschroeven in de 2e set en
doorpakken. Heer van de tegenstanders heeft alles omhoog, dus smashen! 21-7.
Nico en Petra gaan lekker. Plaatsen goed en dan afmaken! 21-15. 2e set
‘no mercy’ met de jongelui: 21-10.
6-2 gewonnen.

Team 1 verslag 04: KBC 1 - BC BIOS 1
Maandag 27 oktober. De herfstvakantie is voorbij en gelijk op maandagavond mogen we spelen in Katwijk, net als team 2. Team 2 doet het goed,
staat met 2-0 voor. Wij spelen driesetters. Ian moest nog uit Amsterdam
komen, dus Ron en Nico speelden de herendubbel. Het was koud (binnen
net zo als buiten) dus opwarmen in de 1e set en voluit gaan in de 2e en 3e
set. Net aan verloren met 21-18 in de 3e set.
Anneke en Petra gingen vertraagd ook beginnen met de damesdubbel. De
1e set moeizaam, 2e en 3e set stuk beter. Gewonnen met 21-19 in de 3e
set.
Nu Ian tegen Martin, een erg lange man. 1e set verloren, 2e set gaat niet
beter 21-10 verloren, helaas . . . één woord voor, volgens Ian.
Anneke is gestart met haar enkel tegen linkshandige Corine. Het staat 117, service gaat uit, 11-8, service weer terug, strak antwoord 19-16, 20-19,
21-19 verloren 1e set.
Het is nog steeds koud. Nico singelt nu. Gaat gelijk op. 14-17 voor. Nu 1818 18-21. Goed zo.
Anneke gaat de 2e set goed van start 8-12 voor. 15-20, 15-21. 3e set dus.
Deze weet ze te winnen.
Nico’s 2e set 10-17, 12-18. Nico gaat door, zwetend, een sixpack kweken:
15-21.
De trainer Theo Gennis is hier ook nog steeds, nadat hij bij ons is weggegaan is hij hier training gaan geven aan de recreanten.
Petra haar tegenstandster heeft een harde slag. Zoek de backhand op! 911 goed gespeeld. De tegenstandster maakt veel fouten 14-21. Petra begint goed aan de 2e set en komt snel voor te staan. Maar dan komt de tegenstandster goed terug: 10-10. Maar dan komt het vuur terug bij Petra.
Speelt goed afwisselend 14-21! J
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De mixen worden beide gewonnen. Einduitslag 2-6 (uit) dus gewonnen.

Team 1 verslag 05: BC BIOS 1 – IJmond 5
Vrijdag 9 november. Herendubbel in 2 sets gewonnen, ging moeizaam
hoorde ik van de teller Nico: 21-18, 21-16. Ian heeft shoarma gegeten en
doet dit nu nog.
Nu eerst de herensingles, daar Daniëlle mee doet en er nog niet is.
Nico begint met een achterstand aan de single, maar hij loopt weer in en
staat nu met 11-10 voor. Nico heeft gewonnen met 21-19, maar hij eet zijn
schoen op als hij dit potje verliest.
Ian 1e set 21-11. Beide heren gaan goed. Ian is op dreef en plaatst goed:
16-6 voor. 21-10.
Tegenstanders wilden niet wachten op damesdubbel, dus toen heeft Petra
met Anneke de dubbel gespeeld. Gewonnen in 3 sets.
De damesenkels gingen makkelijk. En bij de mixen ging alleen die van Ron
en Anneke niet helemaal vanzelf, maar werden uiteindelijk wel allebei gewonnen.
Kortom: alles gewonnen: 8-0.

Team 1 verslag 06: BC Hillegom 6 - BC BIOS 1
Zondag 18 november 10:00, een uitwedstrijd. Hoewel er op de dag zelf
geen verslag was gemaakt, is er aan de hand van de uitslag toch een kleine samenvatting te maken. De herendubbel nipt in 2 sets gewonnen, maar
het ging wel moeizaam : 17-21 en 18-21.
De damesdubbel was ook in 2 sets, maar dan voor Hillegom: 23-21, 21-10.
Ook de single van Ian ging moeizaam, maar werd wel weer gewonnen: 1921, 17-21.
De single van Anneke liep ook niet helemaal lekker en werd weer nipt verloren: 21-16, 22-20
Eigenlijk hetzelfde verhaal voor alle partijen, Nico wint met 16-21 en 17-21.
Petra staat voor haar familie te spelen en speelt een spannende, goede
single tegen Sandra. Er is zelfs een 3e set nodig, waarin Petra het eerst 2
punten verschil maakt en met 20-22 wint. Tussenstand dus 2-4 in het voordeel van BIOS.
Dan de mixen. Beide worden in de eerste set met minimaal verschil gewonnen, de beide 2e set werden daarentegen met 21-18 door Hillegom gewonnen. De derde sets moesten dus de doorslag geven.
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Helaas was bij beide dubbels van BIOS het scherpe spel er een beetje uit
en kon Hillegom in beide partijen de winst naar zich toe trekken.
Einduitslag: 4-4.

Team 1 verslag 07: BC BIOS 1 – Wijk aan Zee 1
Vrijdag 30 november.
Een thuiswedstrijd. Onder begeleiding van Twirllmuziek starten we de wedstrijd.
De tegenstanders waren op zoek naar koffie, helaas nog geen bar open,
maar wel een koffiemachine in de hal. De vorige keer hadden we met 7-1
gewonnen in Wijk aan Zee, een leuk vissersplaatsje met een oude dorpskern.
De herendubbel werd gewonnen in 2 sets. Nico zit op Curaçao voor zijn
werk (leuke werkopdracht) dus Ian samen met Ron: 21-10, 21-16.
Tegelijkertijd speelden Anneke en Petra de damesdubbel, 1e set kwam
traag op gang: 22-20. En de 2e set met 21-19 gewonnen.
Ian won de 1e single met 21-12 en 21-8, Petra met 21-18 en 21-16.
Ron staat nu te singelen, voor het eerst in de competitie. Trainingspak nog
aan, 21-13 1e set gewonnen. Daniëlle verliest ondertussen haar 1e set met
12-21.
Nu toch het jasje uit bij Ron. Op mijn vraag hoe het is, antwoordt hij:
”Slecht, service ging een paar keer uit”. Maar dat is niet aan de score te
zien. De 2e set wordt het zelfs 21-9.
In de 2e set gaat Daniëlle gelijk op 10-10, 17-17, 21-18. Bij het wisselen
van speelhelft in de 3e set staat ze voor met 11-7 en uiteindelijk wint ze
met 21-12.
Nu de mixen nog. Deze gegeven niet al te veel problemen.
Ron en Anneke: 21-13 en 21-13. Ian en Daniëlle: 21-15 en 21-10.
Einduitslag: 8-0. (Ian appt het even naar Robin van BC Hillegom)

Team 1 verslag 08: Meershuttle 7 - BC BIOS 1
Zondag 9 december. Uitwedstrijd tegen het team uit Hoofddorp. Omdat
‘hun’ sporthal vertraging heeft opgelopen bij het bouwen, moeten ze uitwijken naar Nieuw-Vennep. Bij het voorstellen ziet Ron een bekende van de
dansschool. Hij wist wel dat hij in Hoofddorp speelde, maar niet in deze
klassen. Beide heren waren dan ook zeer nieuwsgierig naar hun kunsten
op de badmintonvloer.
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Dit mochten ze dan ook gelijk uitproberen in de herendubbel. In de 1e set
ging het voor BIOS redelijk goed, want met 13-21 werd gewonnen. In de 2e
set werden ze enigszins meegenomen in het spel van de tegenstanders,
waardoor er een stuk kleiner verschil was in de uitslag. Nu werd er nipt
met 20-22 gewonnen, maar de partij was binnen.
Omdat Petra een weekend naar Parijs ‘moest’, speelt Daniëlle 3 partijen.
Dus ook de damesdubbel met Anneke. Beide dames komen niet in hun
spel. Het spel lijkt wel helemaal niet op gang te komen. Mogelijk door het
trage spel van de tegenstanders. Over en weer worden slordige fouten gemaakt en de punten blijven dan ook dicht bij elkaar. In de eerste set met 23
-21 voor Meershuttle, de 2e set met 18-21 voor BIOS. De derde set moest
dus de doorslag geven. Ook hierin ging het weer traag en gelijk op, met de
eindstand van 21-19.
Ian kende in zijn single niet veel tegenstand van of genade voor zijn tegenstander. Met 12-21 en 8-21 had hij snel gewonnen. Ook Anneke, Nico en
Daniëlle kregen niet veel tegenstand en met ruime cijfers werd gewonnen.
In de mix hield Anneke het hoofd koel en ook Ron liet zich niet afleiden
door het merkwaardige spel van de tegenstanders. Met 13-21 en 17-21
werd ruim gewonnen.
De mix van Nico en Daniëlle verliep iets minder makkelijk, maar werd met
2 keer 18-21 gewonnen.
Einduitslag 1-7. Weer een goed resultaat voor BIOS.
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TOE AAN EEN NIEUW RACKET
ALLE RACKETS VAN YONEX EN CARLTON
ZIJN MET 15% KORTING LEVERBAAR

Nieuwe bespanning:
Vanaf € 19,50

Info in de zaal bij:
Willem Jan Tebeest
071 - 3618940

Willem Jan is bijna altijd in de zaal aanwezig
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